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Johdanto
Opiskelijakunta JAMKOn opiskelijapalautekysely, Jupinaviikot, järjestettiin 18.3 – 31.3.2019 välisenä
aikana. Kyselyn laatimiseen osallistuivat JAMKOn edunvalvonnasta vastaavat hallituksen jäsenet ja
työntekijät. Kysely toteutettiin yhteistyössä JAMKin kanssa. Kysymykset koskivat koulutuksen
laatua, opetusta ja ohjausta, opiskelijoiden hyvinvointia. Kerättyjen palautteiden kokonaismäärä oli
487 kappaletta.
Jupinaviikoilla netissä järjestettyyn kyselyyn vastasi 67 tekniikan alan opiskelijaa, joista monimuotoopiskelijoita oli 14 ja YAMK-opiskelijoita 5.
Kyselylomake oli avoinna koko Jupinaviikkojen ajan, eli 18.-31.3.2019. Opiskelijoita tiedotettiin
kyselystä JAMKOn nettisivuilla, Facebook -sivuilla, Instagram-tilillä, sähköpostilla lähetettävän
Viikkotiedotteen kautta sekä julisteiden avulla. Kyselyssä oli sekä asteikkokysymyksiä että avoimesti
vastattavia. Tässä raportissa käsitellään seuraavia kyselyn avoimia kysymyksiä:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mitä mieltä olet saamastasi opetuksesta ja ohjauksesta JAMKissa?
Miten JAMKin digitaalisia opetus- ja opiskeluympäristöjä tulisi kehittää?
Miten arvioisit saavutettavuutta JAMKissa? (Saavutettavuus mahdollistaa tilojen ja
palveluiden käyttämisen sekä opintojen suorittamisen yksilön ominaisuuksista riippumatta.)
Miten kehittäisit opiskelijoille tarjottavia tukipalveluja (esim. opiskelijapalvelut, kirjasto,
HelpDesk, opiskelijakunta JAMKO)?
Miten kehittäisit ensimmäisenä vuonna järjestettyä opiskelijatutorointia?
Millaista tukea tai ohjausta tarvitset ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen?
Miten toivoisit JAMKin edistävän sinun hyvinvointiasi?
Valintasi vuoden henkilöstön jäseneksi. Perustele vastauksesi. (JAMKin henkilöstön jäsen
joka on omalla panoksellaan edistänyt opiskelijoiden asioita ja toiminut näkyvästi
positiivisena esimerkkinä koulutuksen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämisessä.)

Palautteista on koottu lyhyet tiivistelmät jokaisen kysymyksen kohdalta. Tässä tiivistelmässä
nostetaan esiin palautteiden pääteemoja.
Raportti sisältää nimi- ja tunnistetietoja Vuoden henkilöstön jäsen- ehdotusten osalta.
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Palautteiden tiivistelmä

Mitä mieltä olet saamastasi opetuksesta ja ohjauksesta JAMKissa?
Palautteista kävi ilmi, että opetus ja ohjaus koetaan ihan hyvänä, mutta poikkeuksia on opettajien
välillä. Tärkeänä huomiona nousi esille, että opettajien arvosanat tulevat eri kriteereillä ja
arvosanoja saadaan miten sattuu. Oppilaat kokivat ongelmaksi, että opettajia on vaikea saavuttaa
tarvittaessa.
Palautteissa tuli myös esille, että joidenkin mielestä kurssien sisältö ei tue opiskelua. Kursseilla
käydään myös joko liian helppoja tai liian vaikeita asioita, jolloin oppilaat turhautuvat. Esimerkiksi
yrittäjyyden opintojaksoa kyseenalaistettiin.
Miten JAMKin digitaalisia opetus- ja opiskeluympäristöjä tulisi kehittää?
Suuri osa vastaajista toivoo kaikkia palveluja vähemmille alustoille, useiden alustojen käyttö on
hidasta ja kömpelöä. Tämän hetkisiä alustoja pitäisi opettajienkin osata käyttää yhdenmukaisesti.
Vastauksista nousee suurena osa-alueena paremmat etäyhteysmahdollisuudet, jotka
mahdollistaisivat osallistumisen opetukseen kotoa esim. livestreamin tai videoiden avulla. Lisäksi
toivotaan lisää erikoisohjelmistoja, esim. CAD, koulun koneille ja muutenkin tietokoneiden päivitys
olisi vastaajien mielestä paikallaan.
Miten arvioisit saavutettavuutta JAMKissa? (Saavutettavuus mahdollistaa tilojen ja palveluiden
käyttämisen sekä opintojen suorittamisen yksilön ominaisuuksista riippumatta.)
Puolet palautteen antaneista on sitä mieltä, että saavutettavuus on hyvä. Loput vastaajista
toivovat mm. enemmän itsenäisen työskentelyn tiloja ja enemmän tukea haasteellisiin tilanteisiin
opinnoissa. Parkkipaikkoja on vastaajien mielestä liian vähän.
Monimuoto-opiskelijoille tärkeää on opiskelun joustavuus ja tämän myötä
etäopiskelumahdollisuuksia toivotaan enemmän.
Miten kehittäisit opiskelijoille tarjottavia tukipalveluja (esim. opiskelijapalvelut, kirjasto,
HelpDesk, opiskelijakunta JAMKO)?
Osan mielestä palvelut ovat riittäviä ja hyviä. Kehitettäviä asioita raportissa nousi ilmi mm. tiedon
selkeytys. Kirjastoon toivotaan selkeämpiä aukioloaikoja ja exam-studion sijainti koetaan
hankalana kirjaston aukiolojen ulkopuolella. Lisäksi toivotaan palveluista selkeämpiä ja niistä
saataville enemmän tietoa, esim. keneen ottaa yhteyttä missäkin asiassa.
Vastaajat toivovat monipuolisia tapahtumia, joihin on matala kynnys lähteä mukaan. Samoin kuin
toivotaan erilaisia tukiryhmiä, esim. oppimisvaikeuksista kärsiville.
Miten kehittäisit ensimmäisenä vuonna järjestettyä opiskelijatutorointia?
Osa vastaajista koki tutoroinnin hyvänä sellaisenaan, mutta suuri osa kokee, että tutorit häviävät
heti orientaatioviikon jälkeen. Vastauksissa tuli ilmi, että tutoreita toivotaan motivoivan uusilla ja
paremmilla tavoilla tekemään tehtävänsä aktiivisemmin ja monipuolisemmin.
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Tutoreita pitäisi pystyä tavoittamaan paremmin, tutortapaamisia toivotaan suunniteltavan
enemmän ja tutoreiden määrää toivotaan nostettavan. Erityisesti monimuototutorointiin
toivotaan kiinnitettävän huomiota.
Millaista tukea tai ohjausta tarvitset ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen?
Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen vastaajat toivovat saavansa vertaistukea ja esim.
mentoreista haluttaisiin enemmän tietoa, missä asioissa heihin voi ottaa yhteyttä ja mistä heidät
löytää.
Opiskeluun liittyvissä asioissa toivotaan monipuolista ohjausta ja apua. Opiskelijat toivovat
mahdollisuuksia muokata opintojaksojensa järjestystä ja tarvitsevat tietoa opintojaksoista.
Erityisesti opinnäytetyön, opintojen suunnittelun ja työelämään kontaktien luomisessa vastaajat
kaipaavat apua. Ilmi nousi myös, että erilaisia pajoja työelämään liittyen toivotaan, kuten
työnhakupaja ja urapalvelut.
Miten toivoisit JAMKin edistävän sinun hyvinvointiasi?
Raporteissa nousi esille sisäilman laatu, sitä toivotaan parannettavan erityisesti. Tilat tulisi olla
siistejä ja opiskelun mahdollistavia. Lisäksi tilojen toivotaan olevan monimuotoisia ja esim.
ergonomisempia työpisteitä toivotaan lisää. Opiskelijat tarvitsevat jaksaakseen ravitsevaa ja hyvää
ruokaa, sekä enemmän ja parempia liikuntamahdollisuuksia.
Opintojen työmäärää toivotaan jaettavaksi koko vuodelle. Opettajien suoriutumista toivotaan
myös seurattavan ja puuttuvan siihen, jos on puututtavaa. Vastaajat toivovat myös monipuolisia ja
riittäviä tukipalveluja, kuten opintopsykologi. Näistä tukipalveluista kaivataan myös tietoa
enemmän ja helpommin saataville.
Monimuoto-opiskelijoilla nousi esille erityisesti perheellisten huomioiminen, esim. tekemällä
lukujärjestykset ajoissa ja aikataulumuutoksien ilmoittaminen hyvissä ajoin.
Valintasi vuoden henkilöstön jäseneksi. Perustele vastauksesi. (JAMKin henkilöstön jäsen joka
on omalla panoksellaan edistänyt opiskelijoiden asioita ja toiminut näkyvästi positiivisena
esimerkkinä koulutuksen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämisessä.)
Muun muassa seuraavia henkilöitä esitettiin vuoden henkilöstön jäseneksi: Ville Kotimäki, Antti
Kosonen, Erja Hiitelä, Marko Viinikainen, Petri Vauhkonen. Eniten ääniä saanut Ville Kotimäki
koettiin ammattitaitoiseksi ja rennoksi opettajaksi, jonka opetustyyli on hyvin
opiskelijaystävällinen ja joka haluaa kehittää opintojaksojaan paremmiksi joka kerta.
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Vastaa kysymyksiin asteikolla 1-7.

